REGULAMIN REKRUTACJI PROJEKTU
„Adaptacja czy INNkubacja – program wsparcia pracowników
restrukturyzowanych przedsiębiorstw z Podkarpacia”
realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1. „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”
Poddziałanie 8.1.2. „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie”
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§1
Informacje ogólne
Projekt „Adaptacja czy INNkubacja – program wsparcia pracowników restrukturyzowanych przedsiębiorstw z Podkarpacia”
realizowany jest w partnerstwie przez INNpuls Sp. z o.o. oraz Inkubator Technologiczny Sp. z o.o. na podstawie Umowy nr
UDA-POKL.08.01.02-18-151/12-00 w ramach Działania 8.1. „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałania
8.1.2. „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.
Biuro projektu znajduje się w Rzeszowie przy ul. Hetmańskiej 40a, 35-045 Rzeszów. Obszarem realizacji projektu jest
województwo podkarpackie.
Biuro partnerskie mieści się w Stalowej Woli przy ul. Kwiatkowskiego 9, 37-450 Stalowa Wola.
Okres realizacji projektu: 01.12.2012 r. – 31.05.2014 r.
Celem projektu jest zmniejszenie liczby osób bezrobotnych w województwie podkarpackim, zwolnionych na skutek trwających
w przedsiębiorstwach regionu procesów modernizacyjnych i adaptacyjnych, poprzez podjęcie przez nie nowej roli zawodowej –
jako pracownik lub samozatrudniony.

§2
Słownik pojęć
W ramach niniejszego Regulaminu używane są następujące pojęcia:
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Projekt – projekt „Adaptacja czy INNkubacja – program wsparcia pracowników restrukturyzowanych przedsiębiorstw z
Podkarpacia” nr WND-POKL.08.01.02-18-151/12-00, realizowany w partnerstwie przez INNpuls Sp. z o.o. – oraz Inkubator
Technologiczny Sp. z o.o.
Projektodawca – INNpuls Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, 35-045, przy ul. Hetmańskiej 40a.
Partner – Inkubator Technologiczny Sp. z o.o. z siedzibą w Stalowej Woli, 37-450, przy ul. Kwiatkowskiego 9.
Kandydat – osoba fizyczna starająca się o udział w Projekcie, która złożyła dokumenty rekrutacyjne.
Uczestnik – osoba fizyczna zakwalifikowana do uczestnictwa w Projekcie zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym
Regulaminie Projektu.
Biuro projektu – biuro zlokalizowane przy ul. Hetmańskiej 40a, 35-045 Rzeszów, nr tel. 17 77 88 270, nr faksu 17 77 88 273.
Biuro partnerskie – biuro Partnera projektu zlokalizowane w Inkubatorze Technologicznym Sp. z o.o. przy ul. Kwiatkowskiego
9, 37-450 Stalowa Wola.
Przyczyny zwolnienia pracownika dotyczące zakładu pracy to:
− rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących pracowników, zgodnie z przepisami
o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników
lub zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, w przypadku rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z tych
przyczyn u pracodawcy zatrudniającego mniej niż 20 pracowników,
− rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego z powodu ogłoszenia upadłości pracodawcy, jego likwidacji lub
likwidacji stanowiska pracy z przyczyn ekonomicznych, organizacyjnych, produkcyjnych albo technologicznych,
− wygaśnięcie stosunku pracy lub stosunku służbowego w przypadku śmierci pracodawcy lub gdy odrębne przepisy
przewidują wygaśnięcie stosunku pracy lub stosunku służbowego w wyniku przejścia zakładu pracy lub jego części
na innego pracodawcę i niezaproponowania przez tego pracodawcę nowych warunków pracy i płacy,
− rozwiązanie stosunku pracy przez pracownika na podstawie art. 55 par. 11 Kodeksu pracy z uwagi na ciężkie
naruszenie podstawowych obowiązków wobec pracownika.
Przedsiębiorstwo restrukturyzowane – przedsiębiorstwo przechodzące procesy adaptacyjne i modernizacyjne, czyli zmiany
systemowe związane z poprawą funkcjonowania jego obszarów: prawno-organizacyjnego, finansowo-ekonomicznego,
techniczno-technologicznego itp. Zmiany te polegać mogą na przykład na zmianie profilu działalności (np. poprzez zmianę

branży, w której działa), rozpoczęciu działalności eksportowej, zasadniczej zmianie struktury organizacyjnej, zmianie
własnościowej (np. przechodzenie procesu prywatyzacji), dokonaniu outsourcingu znaczącej części dotychczasowej
działalności, czy też dokonaniu zwolnień grupowych pracowników.
• Ścieżka A – ADAPTACJA – ścieżka, w ramach której Uczestnicy zdobędą nowe kwalifikacje zawodowe i podejmą próbę
znalezienia pracy w nowym miejscu.
• Ścieżka B – INKUBACJA – ścieżka, w ramach której Uczestnicy zdobędą umiejętności biznesowe i podejmą próbę
samozatrudnienia.
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§3
Uczestnicy
Do uczestnictwa w projekcie zakwalifikowanych zostanie 60 osób (35 K; 25 M), każda do udziału w jednej, wybranej Ścieżce:
A lub B.
W ścieżce A zakłada się udział 25 osób (10 K; 15 M).
W ścieżce B zakłada się udział 35 osób (25 K; 10 M).
W projekcie mogą uczestniczyć osoby spełniające następujące kryteria:
• są pełnoletnie;
• zamieszkują (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie województwa podkarpackiego;
• posiadają status osoby zwolnionej1, przewidzianej do zwolnienia2 lub zagrożonej zwolnieniem z pracy3 z przyczyn
dotyczących zakładu pracy u pracodawcy będącego przedsiębiorstwem restrukturyzowanym, mającego jednostkę
organizacyjną na terenie województwa podkarpackiego;
• nie prowadzą działalności gospodarczej;
• deklarują chęć przekwalifikowania się i podjęcia pracy zawodowej w nowym zawodzie lub chęć założenia własnej
działalności gospodarczej.
Wyłączone ze wsparcia na rozwój przedsiębiorczości w ramach Ścieżki B są osoby, które:
• posiadały wpis do rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej/Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej (CEIDG), były zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym lub prowadziły działalność na podstawie
odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy
poprzedzających dzień przystąpienia do projektu;
• korzystają równocześnie z innych środków publicznych na rozpoczęcie działalności gospodarczej, w tym zwłaszcza ze
środków Funduszu Pracy, PFRON oraz środków oferowanych w ramach POKL – Działanie 6.2 oraz Działanie 8.1.2 – na
pokrycie wydatków związanych z podjęciem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej bądź też założeniem
spółdzielni lub spółdzielni socjalnej,
• były zatrudnione w ciągu ostatnich 2 lat lub pozostają w stosunku pracy lub innym (umowy cywilnoprawne) z
Projektodawcą (w tym również osoby, które łączy lub łączył z Projektodawcą i/lub pracownikiem Projektodawcy
uczestniczącym w procesie rekrutacji i oceny biznesplanów związek małżeński, stosunek pokrewieństwa i powinowactwa
oraz związek z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli) i/lub pozostawały lub pozostają w stosunku pracy z
Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie;
• były karane karą zakazu dostępu do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)4;

Dotyczy osób pozostających bez zatrudnienia, które utraciły pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy
przed dniem przystąpienia do projektu, przy czym od momentu rozwiązania tej umowy nie podjęły zatrudnienia.
2 Dotyczy osób, które znajdują się w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy, z
zastrzeżeniem, że stosunek pracy powinien zakończyć się najpóźniej do dnia zakończenia uczestnictwa w: Ścieżka A – szkoleniu zawodowym;
Ścieżka B – bloku szkoleniowo-doradczym.
3 Dotyczy osób zatrudnionych u pracodawcy, który w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed przystąpieniem do Projektu potencjalnego uczestnika
dokonał rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących pracowników, zgodnie z przepisami o szczególnych
zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U. z 2003r. Nr 90, poz. 844, z późn. zm.)
lub zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 1998r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.), w przypadku rozwiązania
stosunku pracy lub stosunku służbowego z tych przyczyn u pracodawcy zatrudniającego mniej niż 20 pracowników, z zastrzeżeniem że stosunek
pracy powinien zakończyć się najpóźniej do dnia zakończenia uczestnictwa w: Ścieżka A – szkoleniu zawodowym; Ścieżka B – bloku szkoleniowodoradczym.
4 Kara zakazu dostępu do ww. środków została uregulowana w art. 12 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzenia
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z dnia 6 lipca 2012 r., poz.
769).

• w okresie od 01 stycznia 2008 r. do momentu przystąpienia do Projektu otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie
działalności gospodarczej;
• były karane za przestępstwo skarbowe, nie korzystają w pełni z praw publicznych oraz nie posiadają pełnej zdolności do
czynności prawnych;
• w bieżącym roku kalendarzowym oraz 2 poprzedzających go latach kalendarzowych otrzymały pomoc de minimis z
różnych źródeł i w różnych formach, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą ubiega się dana osoba, przekracza
równowartość kwoty 200 000 euro, w przypadku podmiotu, który miał zarejestrowaną działalność gospodarczą w
sektorze transportu drogowego – równowartość kwoty 100 000 euro, obliczonych według średniego kursu Narodowego
Banku Polskiego obowiązującego w dniu udzielenia pomocy;
• planują rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej o profilu, który należy do wymienionych w Rozporządzeniu
Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz. U. Nr 239, poz. 1598 z 2010 r. z późn. zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Rozwoju Regionalnego z dnia 20 października 2011 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy
publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz.U. Nr 233, poz. 1383 z 2011r. z późn. zm.), tj.:
− w sektorze rybołówstwa i akwakultury w rozumieniu rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 z dnia 17 grudnia
1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury,
− w zakresie produkcji podstawowej produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu ustanawiającego
Wspólnotę Europejską,
− w zakresie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów wymienionych w załączniku I do Traktatu
ustanawiającego Wspólnotę Europejską,
− związanej z wywozem, jeżeli jest bezpośrednio związana z ilością wywożonych produktów, utworzeniem i
funkcjonowaniem sieci dystrybucji lub innymi wydatkami bieżącymi związanym z działalnością wywozową,
− uwarunkowanej pierwszeństwem użycia towarów produkcji krajowej przed towarami importowanymi,
− w sektorze górnictwa węgla w rozumieniu rozporządzenia Rady (WE) nr 1407/2002 z dnia 23 lipca 2002 r. w
sprawie pomocy państwa dla przemysłu węglowego,
− w zakresie drogowego transportu towarów na nabycie pojazdów przeznaczonych do takiego transportu.
§4
Zakres wsparcia
W ramach projektu, o którym mowa w § 1 pkt 1, zaplanowane zostały następujące formy wsparcia:
1. Ścieżka A:
a) poradnictwo psychologiczne (1 h/osobę);
b) poradnictwo zawodowe (2 h/osobę);
c) warsztaty aktywnego poszukiwania pracy (24 h/grupę);
d) szkolenia zawodowe (wybór potwierdzony przez doradcę posiadaniem niezbędnych predyspozycji: spawanie metodą
MIG/MAG; operator CNC; obsługa maszyn konwencjonalnych; pracownik administracyjno-biurowy; podstawy
rachunkowości);
e) pośrednictwo pracy (średnio 2 spotkania/osobę);
2. Ścieżka B:
a) poradnictwo psychologiczne (1 h/osobę);
b) poradnictwo zawodowe (2 h/osobę);
c) blok szkoleniowo-doradczy, obejmujący szkolenie „Bądź najlepszym pracodawcą” (80 godz.), indywidualne doradztwo
biznesowe (śr. 4 h/os.);
d) jednorazowe dotacje na rozwój przedsiębiorczości dla 24 Uczestników do maksymalnej wysokości 40 000,00 zł wraz ze
szkoleniem z tematyki rozliczenia pozyskanej dotacji;
e) wsparcie pomostowe dla 24 Uczestników oraz wsparcie pomostowe przedłużone dla 12 Uczestników, obejmujące
wsparcie finansowe w wysokości 1500,00 zł miesięcznie oraz doradztwo biznesowe „na życzenie”.
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§5
Ogólne zasady organizacji wsparcia
Miejscem realizacji działań zaplanowanych w ramach projektu będzie Rzeszów lub Stalowa Wola. Przewiduje się, że w
Rzeszowie odbywały się będą: poradnictwo zawodowe i psychologiczne; warsztaty aktywnego poszukiwania pracy; szkolenia
zawodowe – pracownik administracyjno-biurowy i podstawy rachunkowości; pośrednictwo pracy; szkolenie biznesowe „Bądź
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najlepszym pracodawcą” (1 grupa); indywidualne doradztwo biznesowe. W Stalowej Woli natomiast zaplanowano realizację:
szkoleń zawodowych (spawanie metodą MIG/MAG; operator CNC; obsługa maszyn konwencjonalnych); pośrednictwa pracy;
szkolenia biznesowego „Bądź najlepszym pracodawcą” (1 grupa); indywidualnego doradztwa biznesowego.
Realizacja poszczególnych form wsparcia została zaplanowana w następującym czasie:
3. Ścieżka A i B: wsparcie psychologiczne i zawodowe: III-IV 2013 r.
4. Ścieżka A: warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, szkolenia zawodowe, pośrednictwo pracy: IV-X 2013 r.
5. Ścieżka B: blok szkoleniowo-doradczy, wsparcie finansowe (jednorazowa dotacja; wsparcie finansowe): III 2013 r. – V
2014 r.
W zależności od aktualnej sytuacji zawodowej Uczestników poszczególnych form wsparcia działania zaplanowane w ramach
projektu realizowane będą w dni powszednie oraz w weekendy; w dni powszednie – zarówno w godzinach 8.00-16.00, jak i w
godzinach popołudniowych, natomiast w weekendy w godzinach 8.00-16.00.
Zajęcia odbywać się będą zgodnie z przyjętym harmonogramem i planem zajęć w ustalonej przez Projektodawcę liczbie godzin.
Szczegółowe harmonogramy działań zostaną opublikowane na stronie internetowej projektu – www.aci.innpuls.pl.
Projektodawca zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do opublikowanych harmonogramów, przy czym będą one
podawane do wiadomości Uczestników poprzez zamieszczenie ich na stronie internetowej projektu, przesłanie mailem i/lub
informację telefoniczną.
Uczestnik zobowiązany jest do udziału w min. 80% zajęć przewidzianych dla niego w ramach wybranej ścieżki wsparcia.
Nieusprawiedliwiona nieobecność na więcej niż 20% zajęć powoduje skreślenie z listy uczestników.
Nieobecności w wymiarze wyższym niż 20% zajęć zaakceptowane będą wyłącznie w sytuacji, gdy wynikają z przyczyn
powstałych na skutek choroby oraz innej ważnej przyczyny losowej zaakceptowanej przez Projektodawcę. Nieobecności, o
których mowa w niniejszym punkcie, wymagają pisemnego usprawiedliwienia przedstawionego w terminie 7 dni od zaistnienia
nieobecności.
§6
Poradnictwo psychologiczne i zawodowe
Wszyscy Uczestnicy zobowiązani są do skorzystania z poradnictwa psychologicznego oraz zawodowego.
Poradnictwo ma charakter indywidualny, każdy Uczestnik weźmie udział w spotkaniu zarówno z psychologiem (1 godzina), jak
i doradcą zawodowym (2 godziny).
Celem obu form wsparcia jest wzmocnienie cech i predyspozycji do pełnienia nowej roli zawodowej (pracownika lub
samozatrudnionego) oraz wzmocnienie pozytywnego myślenia na temat przyszłości zawodowej.
Uczestnicy są zobowiązani do podpisania Oświadczenia o skorzystaniu z poradnictwa psychologicznego oraz zawodowego.
Terminy spotkań z doradcą zawodowym i psychologiem zostaną podane Uczestnikom telefonicznie i/lub e-mailem.
§7
Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy
Uczestnicy projektu w ramach Ścieżki A zobowiązani są do uczestnictwa w warsztatach aktywnego poszukiwania pracy.
Warsztaty będą się odbywały w 2 grupach (12 Uczestników i 13 Uczestników), w wymiarze 24 godzin/grupę.
Celem zajęć będzie przygotowanie Uczestników do samodzielnego poszukiwania pracy i nabycie przez nich orientacji w rynku
pracy.
Harmonogram warsztatów zostanie opublikowany na stronie internetowej projektu.
§8
Szkolenia zawodowe
Każdy Uczestnik projektu w ramach Ścieżki A weźmie udział w jednym bezpłatnym, wybranym spośród możliwych szkoleniu
zawodowym. Wśród możliwych do wybrania znajdują się:
a) Spawanie metodą MIG/MAG – 1 grupa, 5 Uczestników, 120 godzin zajęć;
b) Kurs operatora CNC – 1 grupa, 5 Uczestników, 120 godzin zajęć;
c) Kurs obsługi maszyn konwencjonalnych – 1 grupa, 5 Uczestników, 120 godzin zajęć;
d) Kurs podstawy rachunkowości – 1 grupa, 5 Uczestników, 104 godziny zajęć;
e) Kurs pracownik administracyjno-biurowy – 1 grupa, 5 Uczestników, 120 godzin zajęć.
Szkolenia składają się z części teoretycznej i praktycznej. Kurs wymieniony w punkcie 1a) zakończy się egzaminem według
wytycznych Instytutu Spawalniczego (spawanie metodą MIG/MAG), kurs wymieniony w punkcie 1d) egzaminem według
wytycznych Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej Księgowych. Pozytywny wynik uprawnia do uzyskania certyfikatu. Kursy
wymienione w punkcie 1b), 1c) i 1e) zakończą się egzaminem wewnętrznym. Pozytywny wynik uprawni do uzyskania dyplomu
ukończenia.
Harmonogram szkoleń zostanie opublikowany na stronie internetowej projektu.
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§9
Pośrednictwo pracy
Każdy Uczestnik projektu w ramach Ścieżki A zobowiązany będzie do skorzystania z pośrednictwa pracy (w wymiarze średnio 3
godzin/osobę).
Spotkania w ramach pośrednictwa pracy będą indywidualne. Uczestnicy będą umawiani na nie telefonicznie, w godzinach
dyżurowania pośrednika pracy.
Celem pośrednictwa pracy jest pomoc Uczestnikom projektu w znalezieniu ponownego zatrudnienia.
§ 10
Rozpoczęcie i prowadzenie działalności gospodarczej
Uczestnicy projektu w ramach Ścieżki B zobowiązani są do uczestnictwa w bloku szkoleniowo-doradczym na podstawie Umowy
o świadczenie usług szkoleniowo-doradczych.
Uczestnicy wezmą udział w szkoleniu „Bądź najlepszym pracodawcą” obejmującego łącznie 80 godzin szkoleniowych w rozbiciu
na następujące moduły:
• I – koncepcja biznesowa, 8 godzin,
• II – osobowość przedsiębiorcy, umiejętności menedżerskie + zarządzanie zespołem, 12 godzin,
• III – analiza ekonomiczno-finansowa, tworzenie biznesplanu, 24 godziny,
• IV – prawne i finansowo-księgowe aspekty prowadzenia firmy, 20 godzin,
• V – źródła finansowania, możliwości finansowego i pozafinansowego wsparcia, 8 godzin,
• VI – promocja i reklama działalności gospodarczej, 8 godzin.
Po zakończeniu bloku szkoleniowego każdy Uczestnik zobowiązany jest do skorzystania z indywidualnego doradztwa
biznesowego (4 godziny/osobę) w zakresie dopracowania koncepcji biznesowej firmy. Potwierdzeniem skorzystania z usługi
będzie formularz skorzystania z usługi doradczej.
Uczestnicy, którzy otrzymają jednorazową dotację inwestycyjną, wezmą udział w 8-godzinnym szkoleniu z zakresu rozliczenia
otrzymanej dotacji. Tematyka szkolenia będzie dostosowana do potrzeb grupy.
Po zarejestrowaniu własnej działalności gospodarczej, w okresie korzystania z podstawowego i przedłużonego wsparcia
finansowego, każdy Uczestnik będzie mógł skorzystać z doradztwa biznesowego „na życzenie”, świadczonego stacjonarnie (w
biurze projektu) oraz drogą elektroniczną. Każdy uczestnik ma prawo skorzystać z 2 usług tego rodzaju.

§ 11
Prawa Uczestnika
1. Udział w projekcie jest bezpłatny; koszty udziału Uczestników w projekcie pokrywa Projektodawca.
2. Projektodawca zapewni Uczestnikom w szczególności:
•

•

ŚCIEŻKA A

− zwrot kosztów dojazdu w ramach poradnictwa zawodowego, poradnictwa psychologicznego, pośrednictwa pracy;
− catering, zwrot kosztów dojazdu w ramach warsztatów aktywnego poszukiwania pracy;
− świadectwo ukończenia kursu, materiały szkoleniowe, dodatek szkoleniowy lub stypendium szkoleniowe, catering, zwrot
kosztów dojazdu w ramach szkoleń zawodowych;
ŚCIEŻKA B

− zwrot kosztów dojazdu w ramach: poradnictwa zawodowego, poradnictwa psychologicznego, doradztwa indywidualnego;
− świadectwo ukończenia kursu, materiały szkoleniowe, catering, zwrot kosztów dojazdu w ramach szkolenia „Bądź
najlepszym przedsiębiorcą ”;
− materiały szkoleniowe, catering, zwrot kosztów dojazdu w ramach szkolenia z rozliczenia jednorazowej dotacji.
3. Każdy Uczestnik ma prawo do:
• uczestnictwa w zaplanowanych formach wsparcia przewidzianych w ramach wybranej przez siebie Ścieżki (opis zgodnie z
§ 4 pkt 1);
• otrzymania przewidzianego wsparcia dodatkowego zgodnie z opisem w § 11 pkt 2;
• zgłaszania drogą elektroniczną, na adres aci@innpuls.pl uwag dotyczących poziomu merytorycznego lub organizacyjnego
poszczególnych działań przewidzianych w ramach projektu.
4. Procedura zwrotu kosztów dojazdu:
a) Uczestnicy dojeżdżający do miejsca szkolenia spoza miejscowości, gdzie się ono odbywa, mogą zgłosić się do
Projektodawcy z wnioskiem o refundację kosztów dojazdu (w obie strony, tj. tam i z powrotem). Koszty przejazdu
zwracane będą do wysokości kosztów przejazdu na danej trasie najtańszym środkiem komunikacji publicznej. Warunkiem
zwrotu kosztów jest:

−

złożenie przez Uczestnika wniosku o zwrot kosztów przejazdu (według wzoru określonego przez Projektodawcę,
zamieszczonego na stronie internetowej projektu) wraz z wyszczególnionymi załącznikami,
− udokumentowanie rzeczywistego poniesienia przedstawionych kosztów (przedłożenie biletów lub innych
równoważnych dowodów poniesienia kosztów przejazdu).
b) Zwrot kosztów dojazdu będzie realizowany do wyczerpania limitu środków przeznaczonych w budżecie projektu na ten cel.
W przypadku gdy wartość złożonych wniosków o zwrot kosztów dojazdu przewyższy przewidzianą w budżecie projektu
wartość środków przeznaczonych na ten cel, Projektodawca zastrzega sobie możliwość pomniejszenia wypłat na rzecz
poszczególnych Uczestników lub odmowy ich dokonania. W takim przypadku o zwrocie kosztów dojazdu decydować
będzie kolejność składania wniosków.
c) Wnioski o zwrot kosztów dojazdu wraz z kompletem wymaganych dokumentów przyjmowane będą najpóźniej do 7 dnia
miesiąca, następującego po miesiącu, w którym koszty te zostały poniesione, a jeżeli działanie kończy się w trakcie
miesiąca – do 7 dni od dnia zakończenia działania. Wnioski złożone po tym terminie będą rozpatrywane w miesiącu
kolejnym pod warunkiem posiadania na ten cel niezbędnych środków finansowych.
d) Wypłata refundowanych kosztów dojazdu nastąpi po weryfikacji złożonych wniosków o wypłatę oraz weryfikacji
prawdziwości zawartych w nich danych – w terminie do 14 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego refundacja
dotyczy, a w przypadku gdy działanie kończy się w trakcie trwania miesiąca – w terminie do 14 dni, licząc od daty jego
zakończenia.
5. Uczestnicy szkoleń zawodowych mają prawo do pobrania dodatku szkoleniowego lub stypendium szkoleniowego:
a) Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Priorytetów PO KL Uczestnikowi projektu biorącemu udział w
kursach/szkoleniach, a będącym pracownikiem, przysługuje dodatek szkoleniowy w wysokości nieprzekraczającej 4,00
PLN brutto za godzinę uczestnictwa w projekcie. Natomiast Uczestnikowi projektu biorącemu udział w
kursach/szkoleniach, a pozostającemu bez zatrudnienia, przysługuje stypendium szkoleniowe w wysokości nie większej
niż 120% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.) pod warunkiem, że liczba godzin szkolenia lub
kursu wynosi nie mniej niż 150 godzin miesięcznie – w przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin wysokość
stypendium szkoleniowego ustala się proporcjonalnie do liczby godzin szkolenia, w których Uczestnik brał udział. Osoba
pozostająca bez zatrudnienia, zarejestrowana w PUP jako bezrobotna, zobowiązana jest powiadomić PUP o udziale w
szkoleniu realizowanym w ramach Projektu, w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia.
b) Dodatek szkoleniowy lub stypendium szkoleniowe wypłacane jest Uczestnikowi przez Projektodawcę.
c) Osoby pobierające dodatek szkoleniowy lub stypendium szkoleniowe podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom
społecznym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu, jeżeli nie mają innych tytułów rodzących obowiązek ubezpieczeń
społecznych zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 1998 nr 137 poz. 887 z późn. zm.).
Płatnikiem składek jest INNpuls Sp. z o.o.
d) Dodatek szkoleniowy oraz stypendium szkoleniowe jest przychodem dla Uczestników i podlega opodatkowaniu zgodnie z
ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1991 nr 80 poz. 350 z późn. zm).
6. Projektodawca zastrzega sobie warunek wypłaty świadczeń pieniężnych przysługujących Uczestnikom w momencie dostępności
środków pieniężnych na koncie bankowym projektu.
§ 12
Obowiązki Uczestnika
1. Uczestnik zobowiązany jest do:
− podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie, a także regularnego składania podpisów na listach obecności oraz
listach potwierdzających odbiór materiałów szkoleniowych, wypłatę refundacji kosztów dojazdu, wypłatę dodatku
szkoleniowego lub stypendium szkoleniowego i skorzystanie z cateringu;
− punktualnego i aktywnego uczestnictwa w działaniach realizowanych w ramach projektu, w tym uczestnictwa w co
najmniej 80% każdego z działań,
− wypełniania w trakcie poszczególnych form wsparcia ankiet ewaluacyjnych i testów sprawdzających oraz udzielania
niezbędnych informacji dla celów monitoringu, kontroli i ewaluacji projektu, także po zakończeniu jego realizacji,
− bieżącego informowania Projektodawcy o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić jego dalszy udział w projekcie i
realizację działań zaplanowanych w ramach wybranej ścieżki wsparcia,
− zgłaszania – wyłącznie w formie pisemnej – wszystkich zmian w zakresie danych zawartych w dokumentach
rekrutacyjnych, w tym przede wszystkim danych adresowych oraz zmian w statusie na rynku pracy,
− w przypadku otrzymania wsparcia w ramach Ścieżki A – Uczestnik, który podjął prace, jest zobowiązany dostarczyć
kserokopię umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej w terminie 7 dni od daty jej zawarcia,

−

w przypadku otrzymania wsparcia finansowego w ramach Ścieżki B – Uczestnik jest zobowiązany do umożliwienia
przedstawicielom INNpuls Sp. z o.o. oraz Inkubatora Technologicznego Sp. z o.o. wejścia na teren prowadzonego
przedsiębiorstwa w celu sprawdzenia stanu zakupionego sprzętu oraz wykonanych prac dostosowujących do
prowadzenia działalności gospodarczej, a także udzielenia ewentualnego doradztwa biznesowego „na życzenie”.
2. Uczestnik będący osobą zagrożoną utratą pracy lub przewidzianą do zwolnienia musi utracić zatrudnienie z przyczyn
dotyczących zakładu najpóźniej do dnia zakończenia uczestnictwa w: Ścieżka A – szkoleniu zawodowym; Ścieżka B – bloku
szkoleniowo-doradczym i dostarczyć kserokopię świadectwa pracy potwierdzającą rozwiązanie stosunku pracy i/lub
zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy potwierdzające status osoby bezrobotnej. Pracodawca nie powinien ponownie
zatrudnić Uczestnika przez okres 6 miesięcy od ustania zatrudnienia.
3. W przypadku niewywiązania się ze zobowiązań wymienionych w pkt 1 oraz 2 tego paragrafu Projektodawca może skreślić
Uczestnika z listy uczestników projektu, uznać koszty poniesione na Uczestnika za niekwalifikowane w całości lub części i żądać
ich zwrotu.
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§ 13
Rekrutacja
Nabór uczestników do projektu jest jednokrotny. Rozpoczyna się 30.01.2013 r. i trwa nie dłużej niż do 30.03.2013 r.
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie składają zgłoszenia:
• osobiście – w biurze projektu, w dni robocze – od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00-16.00, lub w biurze
partnerskim, w dni robocze – od poniedziałku do piątku, w godz. 7.30-15.30;
• pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem kuriera – na adres biura projektu: ul. Hetmańska 40a, 35-045 Rzeszów. W
przypadku dokumentów dostarczanych za pośrednictwem poczty lub kuriera – decyduje data wpływu dokumentów do
biura projektu. Dokumenty, które dotrą do biura projektu po 30.03.2012 r., nie będą rozpatrywane.
Wnioski składane drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane z uwagi na wymóg dotyczący oryginału podpisów na każdym z
dokumentów rekrutacyjnych.
Formularze rekrutacyjne dostępne są w wersji papierowej w biurze projektu, w biurze partnerskim, a także w wersji
elektronicznej na stronie www projektu: www.aci.innpuls.pl.
Kandydat do projektu składa komplet dokumentów rekrutacyjnych odpowiednich dla wybranej przez siebie ścieżki projektowej –
A lub B.
§ 14
Zasady naboru – kryteria ogólne
Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest złożenie prawidłowo i kompletnie wypełnionych dokumentów rekrutacyjnych, tj. Karty
złoszeniowej, składającej się z:
a) Formularza rekrutacyjnego wraz z Oświadczeniami Uczestnika.
b) Dokumentu potwierdzającego spełnianie kryterium rekrutacyjnego przez Kandydata, tj.:
• osoby zwolnione – kserokopia świadectwa pracy potwierdzająca rozwiązanie stosunku pracy z przyczyn
dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu;
• osoby przewidziane do zwolnienia – kserokopia wypowiedzenia umowy o pracę ;
• osoby zagrożone zwolnieniem – zaświadczenie o zatrudnieniu od pracodawcy.
c) W przypadku gdy z dokumentów wymienionych w pkt b nie wynika jednoznacznie, że rozwiązanie umowy z
przedsiębiorstwem restrukturyzowanym nastąpiło lub nastąpi z przyczyn dotyczących zakładu pracy, oświadczenie
pracodawcy w tym zakresie.
d) W przypadku adresu zameldowania poza obszarem województwa podkarpackiego – Oświadczenie na temat
zamieszkiwania – w rozumieniu Kodeksu Cywilnego – na terenie Podkarpacia.
Dokumenty zgłoszeniowe należy kompletnie wypełnić, opatrzyć datą i czytelnie podpisać. Na każdej stronie Karty zgłoszeniowej
należy umieścić parafkę. W przypadku konieczności skreślenia (obok skreślenia) należy postawić parafkę wraz z datą. Kopie
załączonych dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Kandydata poprzez opatrzenie datą,
własnoręcznym podpisem oraz klauzulą „Za zgodność z oryginałem” na każdej stronie kopii dokumentów (opcjonalnie
opatrzenie pierwszej strony napisem „Za zgodność z oryginałem od strony … do strony…”).
Złożone przez Kandydatów zgłoszenia nie podlegają zwrotowi.
Kandydat, który wycofa zgłoszenie, może ponownie składać dokumenty rekrutacyjne.
Projektodawca zastrzega, iż wypełnienie i złożenie dokumentów rekrutacyjnych nie jest jednoznaczne z przyjęciem do
uczestnictwa w projekcie.

§ 15
Kwalifikacja uczestników
1. Oceny dokumentów rekrutacyjnych pod względem formalnym i merytorycznym oraz ostatecznej kwalifikacji uczestników do
projektu dokona Komisja Rekrutacyjna w składzie: koordynator projektu, doradca zawodowy.
2. Kwalifikacja uczestników odbędzie się w trzech etapach:
a) ETAP 1 – ocena formalna: ocena kompletności złożonych dokumentów oraz spełniania kryteriów formalnych,
przeprowadzona na podstawie Karty oceny formalnej (Załącznik nr 3 oraz Załącznik nr 4 do Regulaminu), według kryterium
spełnia (1) / nie spełnia (0). Do następnego etapu zakwalifikowane zostaną wszystkie osoby, które uzyskają pozytywną
ocenę formalną.
b) ETAP 2 – ocena merytoryczna, dokonana na podstawie Formularza rekrutacyjnego i indywidulanej rozmowy kandydata z
doradcą zawodowym, podczas której na podstawie wywiadu kwestionariuszowego ocenione zostaną:
− Ścieżka A – powody przystąpienia do projektu (10 pkt); dotychczasowe doświadczenia i kwalifikacje zawodowe
(10 pkt); predyspozycje do wykonywania wybranego zawodu (spośród przewidzianych w projekcie) (10 pkt);
− Ścieżka B – powody dążenia do założenia własnej firmy (10 pkt); predyspozycje (m.in. inicjatywność,
kreatywność, konsekwencja, samodyscyplina) do samodzielnego prowadzenia firmy (10 pkt); orientacja w
tematyce wybranej działalności (10 pkt).
1) Ocena w ramach etapu II poprzedzona zostanie podpisaniem Deklaracji uczestnictwa w projekcie.
2) Ocena w ramach etapu II uzupełniona zostanie indywidualną opinią doradcy zawodowego (min. 5 zdań).
3) Dodatkowo u Kandydatów zainteresowanych przystąpieniem do Ścieżki B oceniony zostanie pomysł na działalność
gospodarczą.
4) Kandydat do Ścieżki A i B w etapie II rekrutacji może zdobyć maksymalnie 30 pkt przyznawanych przez doradcę
zawodowego. Dodatkowo Kandydat do Ścieżki B może zdobyć maksymalnie 30 pkt przyznanych za pomysł na
działalność gospodarczą.
5) Ponadto dodatkowe punkty otrzymają:
• kandydaci z powiatów w podregionie tarnobrzeskim, krośnieńskim: +10 pkt;
• kandydaci z wykształceniem maks. średnim: +5 pkt;
• kandydaci z ponad 8-letnim stażem pracy u jednego pracodawcy: +5 pkt;
• kandydaci po 45 r.ż +5 pkt;
• kobiety +5 pkt.
6) Do uczestnictwa w projekcie w ramach wybranej przez siebie Ścieżki wsparcia (A lub B) zakwalifikowane zostaną
osoby, które uzyskają najwyższą liczbę punktów (przy czym liczba punktów przyznanych w każdym aspekcie
podlegającym ocenie nie może wynosić mniej niż 60%) w reprezentowanej przez siebie kategorii; w ramach
poszczególnych grup zaplanowano kwalifikację:
− Ścieżka A – 15 pozostających bez zatrudnienia; 10 przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych
zwolnieniem;
− Ścieżka B – 35 przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem.
7) W przypadku stwierdzenia przez doradcę zawodowego predyspozycji kandydata do innej niż wybrana przez niego
Ścieżki wsparcia i wolnych miejsc w drugiej Ścieżce przewiduje się możliwość zakwalifikowania kandydata do
uczestnictwa w niej.
8) Indywidualne rozmowy kandydatów z doradcą zawodowym będą się odbywały w biurze projektu w Rzeszowie w
godzinach 8.00-16.00, a także w godzinach popołudniowych 16.30-20.00. O terminie rozmowy poszczególni kandydaci
zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailowo na minimum dwa dni przed zaplanowanym terminem, przy czym
każdy kandydat ma możliwość jednokrotnej zmiany terminu, najpóźniej do godz. 14.00 w dniu poprzedzającym
zaplanowany termin, na inny, mieszczący się we wskazanym okresie. W przypadku niestawienia się na rozmowę z
doradcą zawodowym w zaplanowanym terminie – kandydat zostaje skreślony z listy kandydatów na uczestników
projektu.
c) ETAP 3 – ogłoszenie wyników i podpisywanie umów z uczestnikami: ogłoszenie wyników naboru nastąpi do 7 dni od
zakończenia indywidualnych rozmów kandydatów z doradcą zawodowympoprzez zamieszczenie na stronie www projektu
list osób zakwalifikowanych do wsparcia w ramach Ścieżki A oraz Ścieżki B. Kandydaci zostaną również poinformowani
pisemnie o przyjęciu do projektu lub o przyczynach odrzucenia aplikacji (uzasadnienie wraz z uzyskanym wynikiem
punktowym). Osoby niezakwalifikowane do uczestnictwa w projekcie z powodu braku miejsc zostaną wpisane na listę
rezerwową i będą miały pierwszeństwo kwalifikacji na listę uczestników w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie
któregoś z zakwalifikowanych kandydatów. Osoby, które zostaną zakwalifikowane do uczestnictwa w projekcie,
zobowiązane są do dostarczenia do biura projektu Zaświadczenia wydanego przez właściwy urząd o nieposiadaniu
zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu w ciągu 3 dni

roboczych od otrzymania informacji o zakwalifikowaniu się do projektu. Dostarczenie ww. dokumentu jest warunkiem
podpisania Umowy uczestnictwa w projekcie.
3. Od decyzji Komisji Rekrutacyjnej można się odwołać w terminie 3 dni roboczych od opublikowania listy zakwalifikowanych osób.
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§ 16
Zasady rezygnacji i wykluczenia z projektu
Projektodawca zastrzega sobie prawo skreślenia Uczestnika z listy Uczestników projektu w przypadkach:
− naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu projektu,
− rażącego naruszenia porządku organizacyjnego podczas szkoleń,
− opuszczenia przez Uczestnika ponad 20% czasu godzin zajęć (łącznie usprawiedliwionych
oraz nieusprawiedliwionych).
W ciągu 3 dni od daty otrzymania informacji o zakwalifikowaniu do projektu Uczestnik może zrezygnować z udziału. Rezygnacja
jest możliwa wyłącznie w formie pisemnej. Na powstałe w ten sposób miejsce zostanie zakwalifikowana osoba z listy
rezerwowej.
Uczestnik, który został zakwalifikowany do udziału w projekcie i rozpoczął w nim udział, może zrezygnować z uczestnictwa tylko
w wyniku ważnych zdarzeń losowych dotyczących jego osoby lub członka najbliższej rodziny (np. choroba Uczestnika lub
dziecka) lub zmiany statusu na rynku pracy. Zaistnienie wymienionych przesłanek zostanie zweryfikowane przez Projektodawcę
poprzez żądanie od Uczestnika przedstawienia stosownych dokumentów potwierdzających te okoliczności w szczególności:
zaświadczenia lekarskiego, umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej itp.
Uczestnik, który zrezygnował z udziału w projekcie z przyczyn innych niż określone w § 16 pkt. 3 Regulaminu, lub który został
skreślony z listy Uczestników przez Projektodawcę, jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez Realizatora kosztów
związanych z udziałem Uczestnika w projekcie, w wysokości określonej w Umowie uczestnictwa w projekcie.
W indywidualnie uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość zwolnienia Uczestnika z obowiązku zwrotu poniesionych przez
Projektodawcę kosztów związanych z udziałem Uczestnika w projekcie w całości lub odpowiedniej części, przy czym
Projektodawca zastrzega sobie prawo weryfikacji istnienia faktycznych przesłanek uzasadniających zwolnienie Uczestnika z
obowiązku zwrotu poniesionych przez Projektodawcę kosztów w całości lub w części na podstawie przekazanych przez
Uczestnika informacji lub/i dostarczonych dokumentów.
§ 17
Postanowienia końcowe
Powyższy Regulamin Projektu wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Uczestnik zobowiązany jest do stosowania się do niniejszego Regulaminu.
Projektodawca zobowiązuje się do rzetelności w organizacji działań i stałego nadzoru metodycznego i organizacyjnego nad jego
realizacją.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują postanowienia Umowy uczestnictwa zawarte z
każdym z Uczestników.
Sprawy nieuregulowane w niniejszym Regulaminie i Umowie uczestnictwa są rozstrzygane przez Zarząd INNpuls Sp. z o.o.
Ostateczna interpretacja Regulaminu Projektu należy do INNpuls Sp. z o.o. w oparciu o stosowne dokumenty programowe
znajdujące się na stronie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz na stronach Instytucji Pośredniczącej – Wojewódzkiego
Urzędu Pracy w Rzeszowie.
Projektodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, zwłaszcza w sytuacjach: zmiany warunków realizacji
Projektu, zmiany warunków umowy z Instytucją Pośredniczącą – Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie, zmiany
dokumentów programowych lub wytycznych. O wprowadzeniu zmian niezwłocznie poinformuje uczestników na stronie
internetowej projektu.

Załączniki do Regulaminu:
Załącznik nr 1: Formularz rekrutacyjny z załącznikami – Ścieżka A;
Załącznik nr 2: Formularz rekrutacyjny z załącznikami – Ścieżka B;
Załącznik nr 3: Karta oceny formalnej dokumentów rekrutacyjnych – Ścieżka A;
Załącznik nr 4: Karta oceny formalnej dokumentów rekrutacyjnych – Ścieżka B;
Załącznik nr 5: Kwestionariusz oceny merytorycznej dokumentów rekrutacyjnych – Ścieżka A;
Załącznik nr 6: Kwestionariusz oceny merytorycznej dokumentów rekrutacyjnych – Ścieżka B.
………………………………………………….
Podpis Projektodawcy
Zatwierdził: Koordynator projektu

